
Bilag 2 - Forslag til ændringer af forslag til kommuneplan 2017 til endelig vedtagelse
Bilaget er en oversigt over forslag til ændringer af forslag til kommuneplan 2017. Ændringsforslagene er fremkommet på baggrund af høringssvar og 
enkelte forhold forvaltningen er blevet opmærksom på i høringsperioden. 

Ændring nr. Forslag til 
kommuneplan 2017

Anledning til 
ændringsforslag

Forslag til ændring fra Forslag til ændring til

1 Hovedstruktur s. 9 Høringssvar nr. 29 
FBLF

Tilføjelse af målsætninger:
 
”Kultumiljøer med de mange 
bevaringsværdige bygninger skal, når 
de udvikles til levende nutidige 
bymiljøer, så vidt mulig bevares, så de 
er med til at sikre Frederiksbergs 
særlige identitet”

2 Hovedstruktur s. 38 Høringssvar nr. 9
Haandværkerforeningen

Frederiksberg rummer også mange 
andre erhverv f. eks. 
Håndværksmæssige virksomheder med 
en høj grad af specialiseret viden, 
detailhandel og serviceerhverv

Frederiksberg rummer også mange 
andre erhverv f. eks. 
Håndværksmæssige virksomheder med 
en høj grad af specialiseret viden, 
detailhandel og serviceerhverv. De er 
sammen med erhvervstekniske og 
sundhedsfaglige uddannelser også en 
betydningsfuld del af Frederiksberg.

3 Hovedstruktur s. 38 Høringssvar nr. 9 
Haandværkerforeningen

For at skabe gode rammer for kontor- 
og serviceerhvervene, og dermed 
videnssektoren, fastholdes muligheden 
for placering af erhverv i størstedelen af 
byudviklingsområdet….

For at skabe gode rammer for erhverv, 
herunder kontor- og serviceerhvervene, 
og dermed videnssektoren, fastholdes 
muligheden for placering af erhverv i 
størstedelen af 
byudviklingsområderne…

4 Hovedstruktur s. 72
Byudviklingsområde: 
Frederiksberg 
Hospital

Høringssvar 10 Uffe 
Schultz og Høringssvar 
26 Danmarks 
Naturfredningsforening

Tilføjelse:  
Der vil være en forudsætning for 
områdets fysiske udvikling, at de mange 
bevaringsværdige bygninger indgår i 
fremtidige bygningsstruktur og at den 
grønne struktur og beplantning 



fastholdes og på den måde bliver 
styrende for områdets indre struktur.

5 Retningslinjer Høringssvar nr. 14
Københavns Kommune

Ændring:

Alle retningslinjekort opdateres med 
Københavns Kommmunes offentligt 
tilgængelige rekreative og grønne 
områder.

6 Retningslinjer s. 3 Høringssvar nr. 14
Københavns Kommune

Nyt afsnit:

Alle retningslinjer gælder alene for 
Frederiksberg Kommune uagtet 
kortvisningen, hvor flere temaer for 
forståelsens skyld strækker sig ud over 
kommunegrænsen.

7 Retningslinjer s. 14-
15

Høringssvar nr. 23
Janne og John Forslund

Korttekst: Vejstøj Korttekst: Vejstøj status 2012

8 Retningslinjer s. 16-
17

Høringssvar nr. 5
Vejdirektoratet

Vejstruktur
Der fastlægges følgende vejstruktur 
med regionale veje, overordnede 
trafikveje og lokalveje.

Vejstruktur
Der fastlægges følgende vejstruktur 
med statsveje/regionale vej, regionale 
veje, overordnede trafikveje og 
lokalveje.

Statsveje vises på retningslinjekort 7.

9 Retningslinjer s. 18-
19

Høringssvar nr. 14 
Københavns Kommune

Kollektiv trafik
Der fastlægges følgende metrostruktur 
med eksisterende linjer M1 og M2, 
kommende Cityring M3 og en linje M4 
fra Nordhavn til Sydhavn, som er under 
planlægning. Linjerne er vist på kort 8.

Kollektiv trafik
Der fastlægges følgende metrostruktur 
med eksisterende linjer M1 og M2, 
kommende Cityring M3 og en linje M4. 
For M4 gælder, at strækningen i 
Nordhavn er under anlæg, mens 
strækningen i Sydhavn er vedtaget og i 
udbud. Den resterende del af M4 - 
Fasanvejsdelen - analyseres nærmere.

10 Retningslinjer s. 18 Høringssvar 26 
Danmarks 
Naturfredningsforening

På kortet flyttes metrostation-symbolet 
fra Søndermarken til krydset mellem 
Roskildevej og Søndre Fasanvej for at 



understrege, at det er en principiel 
placering. 

11 Retningslinjer s. 20-
21

Høringssvar nr. 14 
Københavns Kommune

Ændring:

Cykeltrafik
Supercykelstiernes linjeføring i 
Københavns Kommune opdateres og 
Grøndalsrutens linjeføring vil blive vist 
gennem Grøndalsparken.

12 Retningslinjer s. 20-
21

By- og Miljøområdet er 
blevet opmærksom på, 
at kortlayout for 
cykelstier kan være 
svær at læse.

Ændring:
Cykelstier
Kortlayout for eksisterende og planlagte 
cykelstier ændres, så det tydeligere 
fremgår, hvad der er hvad.

13 Retningslinjer s. 30-
31

By- og Miljøområdet er 
blevet opmærksom på, 
at stilleområderne ved 
Søndermarken 
Kirkegård og Solbjerg 
Parkkirkegård 
indeholder områder 
uden for den grønne 
struktur.

Stilleområder
Stilleområderne ved Søndermarken 
Kirkegård og Solbjerg Parkkirkegård 
justeres til kun at omfatte de grønne 
områder.

14 Retningslinjer s. 30-
31

By- og Miljøområdet er 
blevet opmærksom på, 
at en del af den grønne 
struktur ved Solbjerg 
Kirkegård også omfatter 
rammeområder udlagt 
til 
etageboligbebyggelse.

Grønne parker og anlæg
Arealer, svarende til rammeområderne 
2.B.5, 2.E.2, 2.O.12 og 2.B.3, udtages 
af den grønne struktur ved Solbjerg 
Parkkirkegård. 

15 Retningslinjer s. 31 By- og Miljøområdet:
” forventeligt eller 
delvis” tilføjes da 
behovet for ekstra 
kapacitet til fællesgrave 
skal vurderes og en 
endelig godkendelse 
om en fuldkommen 

Solbjerg Parkkirkegård (12) skal i 
planperioden have særlig 
opmærksomhed, da der her skal 
arbejdes med en parkplan, der sikrer 
udviklingen af området frem til 
henholdsvis 2020, hvor kirkegården 
delvist overgår til bypark og 2050, hvor 
kirkegården helt overgår til bypark.

Solbjerg Parkkirkegård (12) skal i 
planperioden have særlig 
opmærksomhed, da der her skal 
arbejdes med en parkplan, der sikrer 
udviklingen af området frem til 
henholdsvis 2020, hvor kirkegården 
delvist overgår til bypark og 2050, hvor 
kirkegården forventelig helt eller delvis 



nedlæggelse af 
kirkegården fra 
Kirkeministeriet først 
kan ske nogle år 
forinden 2050.

overgår til bypark.

16 Retningslinjer s. 32-
33

Høringssvar nr. 31
Københavns Universitet

Overskrift: Bolig og byfornyelse

Følgende områder er udlagt til større 
byudviklingsområder, hvor der også er 
mulighed for boligbyggeri:

Overskrift: Byudvikling og by- og 
områdefornyelse

Følgende områder er udlagt til større 
byudviklingsområder, hvor der flere 
steder også er mulighed for 
boligbyggeri:

Ændring:

Byudviklingsområdet for 
’Campusområderne og Bymidten’ 
udvides til også at omfatte 
rammeområde 6.O.18, Frederiksberg 
Campus – nord for Rolighedsvej og vest 
for den grønne sti.

17 Rammer s. 13 By- og Miljøområdet 
vurderer, at det ikke er 
aktuelt med 
tagvindmøller, da disse 
ikke giver et reelt 
energitilskud, samt kan 
være ødelæggende for 
de bygninger, de 
opføres på.

Bæredygtighed ved nybyggeri og 
renovering
Der skal indtænkes urban vedvarende 
energi (solceller, tagvindmøller o.l.),… 

Bæredygtighed ved nybyggeri og 
renovering
Der skal indtænkes urban vedvarende 
energi (solceller o.l.),… 

18 Rammer s. 17 Høringssvar nr. 6
Banedanmark

Træer
Træer, der er over 25 år gamle, må, på 
såvel offentlig som privat areal, ikke 
fældes eller beskæres uden 
kommunalbestyrelsens tilladelse.

Træer
Træer, der er over 25 år gamle, må, på 
såvel offentlig som privat areal, ikke 
fældes eller beskæres uden 
kommunalbestyrelsens tilladelse. Dog 
er træer placeret langs jernbaner, og 
som udgør en akut sikkerhedsrisiko, 
undtaget bestemmelsen, idet nødvendig 



beskæring og fældning så vidt muligt 
aftales mellem Banedanmark og 
Frederiksberg Kommune inden. 

19 Rammer s. 59 Høringssvar nr. 26 
Danmarks 
Naturfredningsforening

Da der ikke bliver tale om ophævelse af 
fredningen udgår den supplerende 
bestemmelse i rammeområde 4.R.3:  
”Under forudsætning af at fredningen 
ophæves for det pågældende areal kan 
et mindre areal i det sydøstlige hjørne af 
Grøndalen udnyttes til nordlig udvidelse 
af fremtidig idrætshal/svømmehal, 
såfremt bebyggelsen indpasses i 
landskabet”

20 Rammer s. 76-78 Høringssvar nr. 31
Københavns Universitet
Høringssvar nr. 27 Freja 
Ejendomme

Ændring:

Rammeområderne 6.O.2, 6.O.17, 
6.O.18 og 6.O.19 får 
stjernebemærkningen *byudvikling ved 
Københavns Universitet, Frederiksberg 
Campus.

21 Rammer s. 84 By- og Miljøområdet er 
blevet opmærksom på, 
at rammeområdet er 
navngivet forkert.

Rammeområde 7.C.3
Allégade/Frederiksberg Allé

Rammeområde 7.C.3
Frederiksberg Allé/Platanvej

22 Redegørelse s. 26 Høringssvar 31 KU Uddannelse
KU Frederiksberg Campus – Det natur- 
og Biovidenskabelige Fakultet på 
Københavns Universitet

Uddannelse
KU Frederiksberg Campus – Det Natur- 
og Biovidenskabelige Fakultet 
(SCIENCE) og Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
(SUND) på Københavns Universitet.

23 Redegørelse s. 64 Høringssvar 3
Miljøstyrelsen

Nyt afsnit:

Internationale naturbeskyttelses-
områder samt beskyttelse af visse 
arter
Der findes flere bilag IV-arter i 
Frederiksberg Kommune, men de er 



primært tilknyttet fredede arealer, hvor 
deres levesteder er beskyttet i henhold 
til fredningskendelser. Eksempelvis 
findes der flere flagermusarter på 
Frederiksberg, idet deres yngle- og 
rasteområder primært findes i 
Frederiksberg Have og Søndermarken. 
Parkarealerne er fredede, og en 
udmøntning af kommuneplanen vil 
således ikke påvirke flagermusens 
levevilkår. Konkrete projekter og planer 
vil blive vurderet i forhold til, om de 
enkelte projekter kan beskadige bilag 
IV‐arter.  
  


